
Uznesenia 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 13. decembra 2021 

___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 266/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 

 
Uznesenie č. 267/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo  
 
a) návrh rozpočtu na rok 2022 
b) výhľadový rozpočet na roky 2023 – 2024 
 
2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 
2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023 – 2024 
 
3. schvaľuje programový rozpočet na rok 2022 
 
4. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2023 – 2024 vrátane programov 
a podprogramov 
 
 

Uznesenie č. 268/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje zmenu rozpočtu – podľa predloženého návrhu v členení: 
a. úpravu príjmov – zníženie o – 70 200 ,- € z toho: 
- bežné príjmy o 133 700 ,- € 
- kapitálové príjmy o 56 200,- € 
- finančné operácie o – 260 100,- € 
b. úpravu výdavkov zníženie o – 70 200,- € z toho: 
- bežné výdavky o 133 700,- € 
- kapitálové výdavky o – 203 900, - € 
- finančné operácie o 0,- € 
c. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2021 
 
 

Uznesenie č. 269/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje 



a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/21 v ZŠ 
s MŠ Trnovec nad Váhom 
 
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/21 
v Elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 
 
 

Uznesenie č. 270/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie 
miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v navrhovanom 
znení 

 
 

Uznesenie č. 271/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 272/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v navrhovanom znení/po zapracovaní pripomienky komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva pri OZ  
 
 

Uznesenie č. 273/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 5/2021 o doplnení a zmene 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 a na ďalšie zdaňovacie obdobia 
v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 274/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. poradovník žiadateľov o nájomné 
byty vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom podľa predloženého návrhu 
 
Platnosť poradovníka: do 30. 6. 2022 
 
 



Uznesenie č. 275/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2018 bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 276/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. prerokovalo návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce, 
medzi Obcou Trnovec nad Váhom a Viktorom Takácsom, trvale bytom Trnovec nad Váhom 
339 ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

2. konštatuje, že:  
a. predmetný pozemok vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom nemôže obec inak 

účelne využiť a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že neslúži obci Trnovec 
nad Váhom na plnenie úloh v rámci jej predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ňou 

b. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 14. 9. 2021 

3. schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľnosti - predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 

4. schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zmluvný prevod pozemku v zmysle zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ tohto zákona nachádzajúceho sa v k. ú. Trnovec nad 
Váhom, vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom: 
 
• parcela č. 667/42 vo výmere 2 m2 reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

• parcela č. 667/43 vo výmere 15 m2 reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

• parcela č. 667/44 vo výmere 3 m2 reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

 

odčlenené geometrickým plánom č. 61/2021 z pôvodného pozemku parcely č. 667/1 registra 
„E“ vo výmere 3 865 m2, evidovanej na LV č. 1416 v celkovej kúpnej cene 200,- Eur v 
prospech Viktora Takácsa, nar. 2. 3. 1944, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 339. Dôvod 
hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pán Takács, má na predmetných pozemkoch 
postavenú časť rodinného domu č. 339 a časť dvora. Obec tieto pozemky neužíva, užíva ich 
v dobrej viere pán Takács, teda ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec 
uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať. 

5. schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka medzi stranami: Obec Trnovec nad Váhom, zast. Mgr. Oliverom Bereczom, 
starostom obce, so sídlom Trnovec nad Váhom 587, 925 71, IČO: 00306240, ako predávajúci, 
a Viktorom Takácsom, nar. 2. 3. 1944, bytom 925 71  Trnovec nad Váhom 339, ako kupujúci. 

 
 

Uznesenie č. 277/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informáciu o žiadosti o delimitáciu pozemku v zmysle novely zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, evidovaného na LV č. 684 vo vlastníctve 
Slovenského pozemkového fondu, registra C KN v k. ú. Horný Jatov na obec Trnovec nad Váhom  
2. súhlasí s delimitáciou pozemkov v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, evidovaného na LV č. 684 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 



Slovenského pozemkového fondu, registra C: pozemok s parc. č. 236/85, druh pozemku zastavaná 
plocha a nádvorie, pozemok s parc. č. 236/86, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok 
s parc. č. 236/87, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, pozemok s parc. č. 236/88, druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie 
3. potvrdzuje, že na pozemku s parc. č. 236/85 vo výmere 198 m2 a pozemku parc. č. 236/86 vo 
výmere 27 m2 evidovanom na LV č. 684, vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu  
sa nachádza stavba súpisné číslo 855 evidovaná na liste vlastníctva č. 10 vedenom na Okresnom 
úrade Šaľa, katastrálne územie Horný Jatov vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom 
4. potvrdzuje, že na pozemku s parc. č. 236/87 vo výmere 82 m2 a pozemku parc. č. 236/88 vo 
výmere 56 m2 evidovanom na LV č. 684, vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu  
sa nachádza stavba súpisné číslo 854 evidovaná na liste vlastníctva č. 10 vedenom na Okresnom 
úrade Šaľa, katastrálne územie Horný Jatov vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 278/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje 
 
a) podľa §11 ods. 4 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení podanie žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na 
Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19 na základe 
výzvy IROP-P07-SC77-2021-75- Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií  a 
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu Podpora 
udržateľnosti kultúry v Trnovci nad Váhom, vo výške 8 839,94 €, čo činí 5% rozdielu celkových 
oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP 
 
b) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 
 
 

Uznesenie č. 279/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2022 
 
2. schvaľuje Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2022  
Termíny zasadnutí: 
7. 2. 2022 
11. 4. 2022 
20. 6. 2022 
12. 9. 2022 
28. 11. 2022 
 
 

Uznesenie č. 280/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 1. polrok 2022 
 
 

Uznesenie č. 281/2021 
 



Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie uzavretie dohody o zriadení spoločného školského obvodu s cieľom zabezpečiť 
povinnú školskú dochádzku pre žiakov s trvalým pobytom v Trnovci nad Váhom vzdelávajúcim sa 
v jazyku maďarskom 
 
 

Uznesenie č. 282/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2021 
 
 

Uznesenie č. 283/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o príprave vyraďovacieho konania v obecnej knižnici 
 
 

Uznesenie č. 284/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
určuje cenu poplatku za odvádzanie odpadovej vody na rok 2022 vo výške 0,65 Eur/m3 

 
 

Uznesenie č. 285/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie prenájom veľkej sály Miestneho kultúrneho strediska v Trnovci nad Váhom pre OZ 
Divadlo ASI 
 
 

Uznesenie č. 286/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť pani Anny Valkárovej o odkúpenie bytu v bytovom dome 304 
 
2. odporúča starostovi obce osloviť nájomníkov v bytových domoch 303 a 304 s ponukou na 
odkúpenie bytov 
 
 

Uznesenie č. 287/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v  Trnovci nad Váhom 
 
nesúhlasí s poskytnutím finančného príspevku občianskemu združeniu FAE so sídlom Eliášovce 50, 
Nový Život 
 
 

Uznesenie č. 288/2021 



Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť spoločnosti A. I. Bios, s. r. o. o zmenu územného plánu obce Trnovec nad 
Váhom 
 
b) berie na vedomie žiadosť spoločnosti Duslo, a. s. o zmenu územného plánu obce Trnovec nad 
Váhom 
 
 

Uznesenie č. 289/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o pridelení obecného bytu v dome súp. číslo 854 v časti obce Horný 
Jatov nájomníkovi Štefanovi Mrázikovi 
 
 

Uznesenie č. 290/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie späťvzatie žiadosti o odkúpenie pozemku žiadateľov Oľgy Ladičovej, Milana 
Oláha a Jozefa Oláha 
 
2. zrušuje uznesenie č. 259/2021 zo dňa 13. septembra 2021 
 
 

Uznesenie č. 291/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy do 30. 6. 2022 pre nájomníčku bytového domu č. 79: 
Milena Kurucová – byt č. 8 
 
 

Uznesenie č. 292/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, druhá veta zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom  postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov 
 
schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 50% od 1. 1. 2022 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 15. decembra 2021 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


